
  
 

 
PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA 

 
DATA DE REALIZAÇÃO: 14/05/2022 

 
LOCAL: UNIARA – Campus I – Araraquara 

 
Orientações: 
1. A prova terá a duração de 02 horas e possui 15 questões objetivas de múltipla escolha 
e 01 questão dissertativa; colocar o nome, ano/período neste Caderno e no Cartão de 
Respostas. 
 
2. Verifique o Caderno de Questões e qualquer dúvida, falha ou rasura comunicar ao 
Fiscal de Sala. 
 
3. Não será permitida consulta de qualquer modalidade; as questões objetivas possuem 
apenas uma alternativa correta. 
 
4. O Caderno de Questões deverá ser devolvido com o Cartão de Respostas Objetivas, 
podendo o(a) candidato(a) levar consigo a Folha de Respostas Objetivas; O Caderno de 
Questões será disponibilizado juntamente com o Gabarito Oficial no endereço 
eletrônico da PGE/SP (www.pge.sp.gov.br). 
 
5. Na resposta à questão dissertativa o(a) candidato(a) deverá utilizar letra legível. 
 
6. Prestar muita atenção ao preencher o Cartão de Respostas Objetivas, marcando 
apenas uma alternativa para cada questão (pode ser apenas um “X”); eventual rasura 
ou marcação em duplicidade será considerada como nota zero. 
 
NOME: ________________________________________________________________ 
 
ANO/PERÍODO DO CURSO DE DIREITO: _______________________________________ 
 

 
 
 



I – PROVA OBJETIVA 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

1.  Assinale a opção que indica uma pessoa jurídica que NÃO integra a Administração 
Pública Indireta: 
a) Município. 
b) Autarquia. 
c) Fundação pública. 
d) Empresa pública. 
e) Sociedade de economia mista. 
 
2. De acordo com a Constituição Federal na administração pública: 
a)  O direito de greve não se estende aos servidores públicos civis. 
b) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
c) As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo. 
d) A acumulação remunerada de cargos públicos nunca é admitida. 
e) Os cargos, empregos e funções públicas nunca poderão ser exercidos por 
estrangeiros. 
 
3. Ao tratar sobre bens públicos, de acordo com o Código Civil: 
a) Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial podem ser livremente 
alienados, independentemente de sua destinação. 
b) Os bens públicos estão sujeitos a usucapião. 
c) Os bens públicos dominicais, em nenhuma hipótese, podem ser alienados. 
d) O uso comum dos bens públicos será sempre gratuito. 
e) São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 
 
4. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos elementos do ato 
administrativo: 
a) Motivo. 
b) Forma. 
c) Conveniência. 
d) Objeto. 
e) Finalidade. 
 
5. Com relação aos atos administrativos, analise as seguintes afirmações: 
I. Os atos administrativos somente podem ser anulados pelo Poder Judiciário. 
II. Os atos administrativos somente podem ser revogados pela Administração. 
III. Os atos administrativos podem ser revogados tanto pela Administração como pelo 
Poder Judiciário. 
IV. Os atos administrativos podem ser anulados pela Administração e pelo Poder 
Judiciário. 



Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
a) I e II 
b) II e IV 
c) I e III 
d) III e IV 
e) I e IV 

 
 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
 

6. São efeitos da citação válida, exceto: 
a) Torna litigiosa a coisa; 
b) Torna prevento o juiz 
c) Induz litispendência 
d) constitui em mora o devedor 
e) contagem de prazo incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento. 
 
7. Em relação aos prazos é incorreto afirmar: 
a) Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 48 horas o prazo 
para a prática de ato processual a cargo da parte. 
b) incumbe ao réu alegar, na contestação, apenas as questões preliminares, deixando o 
mérito para o momento subsequente. 
c) na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão 
somente os úteis. 
d) suspendem-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de 
janeiro, inclusive. 
e) quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade 
do ato. 
 
8. Assinale a alternativa correta: 
a) O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ressalvada 
a hipótese de se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
b) Tendo em vista o monopólio estatal da jurisdição, o Código de Processo Civil não 
autoriza a solução de litígios através de arbitragem. 
c) Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição 
inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 
absoluta. 
d) Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, produzindo 
quanto ao réu, mesmo antes de sua citação, os efeitos de induzir litispendência, tornar 
litigiosa a coisa e constitui-lo em mora. 
e) Há litispendência quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 
em julgado. 
 



9. No tocante aos recursos, assinale a alternativa incorreta: 
a) Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no 
processo, com exceção dos casos expressamente arrolados no Código de Processo civil. 
b) Da sentença cabe apelação. 
c) Como regra, são irrecorríveis as decisões interlocutórias, ressalvado o cabimento de 
agravo de instrumento nas hipóteses expressamente arroladas pelo Código de Processo 
Civil. 
d) Dos despachos não cabe recurso. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
10. De acordo com a Lei federal n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, assinale a alternativa CORRETA: 
a) não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas 
sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 
fundações públicas a eles vinculadas; 
b) as causas julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública estão sujeitas ao 
reexame necessário. 
c) No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência 
é residual. 
d) as Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais são compostas por juízes em 
exercício no segundo grau de jurisdição. 
e) Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar não 
poderão transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais. 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

11. Compete aos Estados instituir imposto sobre: 
a) Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
b) Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição. 
c) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
d) Produtos industrializados. 
e) nenhuma das anteriores. 
 
12. No contexto tributário, de acordo com a Constituição Federal: 
a)  É permitido ao Estado majorar alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores por meio de Decreto editado pelo Governador. 
b) É vedado ao Estado estabelecer alíquotas de ICMS diferenciadas em função da 
essencialidade das mercadorias e dos serviços tributados. 
c) É vedado ao Estado instituir imposto sobre o patrimônio da União. 
d) É permitido ao Estado cobrar tributo em relação a fato gerador ocorrido antes do 
início da vigência da lei que o instituiu. 
e) É permitido ao Estado alterar a alíquota de imposto predial urbano, mediante 
convênio. 



13. A Constituição Federal determina que os entes federados não podem instituir 
impostos sobre templos de qualquer culto. Esta norma institui uma: 
a) Remissão fiscal. 
b) Imunidade fiscal. 
c) Isenção fiscal. 
d) Extinção do crédito tributário. 
e) Anistia. 
 
14. No que diz respeito ao conceito de tributo e às espécies tributárias: 
a) É considerado tributo toda prestação compulsória instituída por lei, ainda que não 
seja de caráter pecuniário e cujo valor não possa ser expresso em moeda. 
b) A contribuição de melhoria não é uma espécie tributária. 
c) A cobrança de tributos se dá mediante atividade administrativa discricionária. 
d) Não é considerada tributo a prestação pecuniária compulsória que constitua sanção 
a ato ilícito. 
e) As taxas podem ter o mesmo fato gerador dos impostos. 
 
15. De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), assinale a alternativa correta: 
a) O depósito do montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade. 
b) No lançamento por homologação, expirado o prazo de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador, sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, mesmo se 
comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
c) A prescrição não extingue o crédito tributário. 
d) O parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de juros e multa, salvo 
disposição de lei em contrário. 
e) nenhuma das anteriores. 
 
 

BOA SORTE!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II – PROVA DISSERTATIVA 
 
Disserte sobre o princípio constitucional do devido processo legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOA SORTE!! 

 
 
 
 
 
 
 



CARTÃO DE RESPOSTAS OBJETIVAS 
 
 
 

Qt. A B C D E 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      

 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): 
 
____________________________________________________________ 
 
ANO/PERÍODO DO CURSO DE DIREITO: 
 
____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RASCUNHO DE RESPOSTAS OBJETIVAS 
 
 

Qt. A B C D E 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      

      
OBS.: Esta Folha poderá ser destacada e levada pelo(a) Candidato(a) 

 
 
 


